
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності  192 Будівництво та цивільна інженерія_ 

Рівень вищої освіти   перший  (бакалаврський)_______________ 

Спеціалізація  192.01   «Промислове та цивільне будівництво»                         .                                   
.                                                                                                                              
Освітня програма  освітньо-професійна                                                                 .                              

Форма навчання     денна/заочна ________________ 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання 240 кредитів ЕCTS, термін 

навчання –    3 роки і 10 місяців (на базі повної загальної середньої освіти),    

1 рік і 10 місяців ( на основі ступеня молодшого бакалавра(ОКР «молодший 

спеціаліст») відповідної або спорідненої спеціальності                                       .   

Навчальний план, затверджений Вченою радою 28.12.2017р. протокол №32   
   (дата та номер протоколу) 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) відповідає  

Стандарту вищої освіти України  першого (бакалаврського) рівня    

спеціальності      192 Будівництво та цивільна інженерія                                    .                                         

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) немає  

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання  наявність 

повної загальної     середної освіти                                                                         .                         

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результати 

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 
1 2 3 

I. Цикл загальної підготовки 

КЗ 01  Здатність до 

абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу нових ідей при діях в 

нестандартних ситуаціях, 

критичності та самокритичності 

при аналізі цих ідей. 

ПР01 Застосовувати основні теорії, методи 

та принципи математичних та 

природничих наук у сфері професійної 

діяльності. 

ПР02 Застосовувати базові професійні й 

наукові знання в галузі соціально-

гуманітарних та економічних наук у 

пізнавальній та професійній діяльності  

Історія України та української 
культури 

Українська мова 

Іноземна мова (за проф. спрямув.) 

Філософія 

Політологія 



1 2 3 

 ПР03 Демонструвати навички усного та 

письмового спілкування державною та 

іноземними мовами, використовуючи 

навики міжособистісної взаємодії, 

працюючи в міжнародному контексті з 

фахівцями та нефахівцями в галузі, з 

використанням сучасних засобів 

комунікації. 

ПР04 Оволодіння робочими навичками 

ефективно працювати самостійно (курсове 

та дипломне проектування) або в групі 

(лабораторні роботи, включаючи навички 

лідерства при їх виконанні), вміння 

отримати бажаний результат в умовах 

обмеженого часу з акцентом на 

професійну сумлінність і виключення 

можливості плагіату. 

ПР05 Володіти навичками спілкування 

державною та іноземними мовами, 

використовуючи професійну термінологію. 

ПР06 Демонструвати вміння працювати з 

геодезичними приладами та 

використовувати топографічні матеріали 

для проектування та створення об’єктів 

будівництва та інженерних мереж. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР08 Продемонструвати вміння ефективно 

застосовувати сучасні будівельні 

матеріали, вироби та конструкції на основі 

знань про їх технічні характеристики та 

технологію виготовлення. 

ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних технологій. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР11 Визначати та оцінювати 

навантаження та напружено-

деформований стан ґрунтових основ та 

несучих конструкцій будівель (споруд), у 

тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

Вища математика 

Фізика 

Хімія 

Теоретична механіка 

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Опір матеріалів 

Інженерна геодезія 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 

Планування та благоустрій міст 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Будівельна механіка 

Технологія будівельного 
виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 
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 ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР14 Дотримуватись сучасних вимог 

нормативної документації в галузі 

будівництва. 

ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель (споруд) 

та монтажу інженерних систем і мереж. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР18 Демонструвати розуміння принципів 

проектування міських території та об’єктів 

інфраструктури і міського господарства. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж. 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Правознавство 

Етика та естетика 

Соціологія 

Психологія 

Релігієзнавство 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Економіка будівництва. Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Інженерні вишукування 

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Виробнича база будівництва 

Практикум 

Бетони і будівельні розчини 

Арматура для залізобетонних 
конструкцій 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КЗ 02  

Здатність планувати та 

реалізовувати плани, 

працюючи як автономно, так і в 

команді. 

ПР04 Оволодіння робочими навичками 

ефективно працювати самостійно (курсове 

та дипломне проектування) або в групі 

(лабораторні роботи, включаючи навички 

лідерства при їх виконанні), вміння 

отримати бажаний результат в умовах 

обмеженого часу з акцентом на 

професійну сумлінність і виключення 

можливості плагіату. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

 

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Планування та благоустрій міст 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 



1 2 3 

 ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних технологій. 

ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель (споруд) 

та монтажу інженерних систем і мереж. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР18 Демонструвати розуміння принципів 

проектування міських території та об’єктів 

інфраструктури і міського господарства. 

Електротехніка та автоматика в  

будівництві 

Технологія будівельного 
виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Етика та естетика 

Метали і зварювання в будівництві 

Економіка будівництва. Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Практикум 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КЗ 03 

Знання та розуміння 
предметної області та 
професійної діяльності, 
здатність ефективно 
застосовувати знання для 
розв'язання практичних 
завдань. 
 
 
 

ПР01 Застосовувати основні теорії, методи 

та принципи математичних та 

природничих наук у сфері професійної 

діяльності. 

ПР03 Демонструвати навички усного та 

письмового спілкування державною та 

іноземними мовами, використовуючи 

навики міжособистісної взаємодії, 

працюючи в міжнародному контексті з 

фахівцями та нефахівцями в галузі, з 

використанням сучасних засобів 

комунікації 

Українська мова 

Іноземна мова (за проф. спрямув.) 

Вища математика 

Фізика 

Хімія 

Теоретична механіка 

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 



1 2 3 

 

ПР04 Оволодіння робочими навичками 

ефективно працювати самостійно (курсове 

та дипломне проектування) або в групі 

(лабораторні роботи, включаючи навички 

лідерства при їх виконанні), вміння 

отримати бажаний результат в умовах 

обмеженого часу з акцентом на 

професійну сумлінність і виключення 

можливості плагіату. 

ПР06 Демонструвати вміння працювати з 

геодезичними приладами та 

використовувати топографічні матеріали 

для проектування та створення об’єктів 

будівництва та інженерних мереж. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР08 Продемонструвати вміння ефективно 

застосовувати сучасні будівельні 

матеріали, вироби та конструкції на основі 

знань про їх технічні характеристики та 

технологію виготовлення. 

ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних технологій. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР11 Визначати та оцінювати 

навантаження та напружено-

деформований стан ґрунтових основ та 

несучих конструкцій будівель (споруд), у 

тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР14 Дотримуватись сучасних вимог 

нормативної документації в галузі  

комп'ютерна графіка 

Опір матеріалів 

Інженерна геодезія 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 

Планування та благоустрій міст 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Будівельна механіка 

Технологія будівельного 
виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 
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будівництва. 

ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель (споруд) 

та монтажу інженерних систем і мереж. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР18 Демонструвати розуміння принципів 

проектування міських території та об’єктів 

інфраструктури і міського господарства. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж. 

 

Правознавство 

Етика та естетика 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Економіка будівництва. Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Інженерні вишукування 

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Виробнича база будівництва 

Практикум 

Бетони і будівельні розчини 

Арматура для залізобетонних 
конструкцій 

КЗ 04 

Здатність до усного та 
письмового спілкування 
державною та іноземними 
мовами, працюючи в 
міжнародному контексті з 
використанням сучасних 
засобів комунікації. 

ПР03 Демонструвати навички усного та 

письмового спілкування державною та 

іноземними мовами, використовуючи 

навики міжособистісної взаємодії, 

працюючи в міжнародному контексті з 

фахівцями та нефахівцями в галузі, з 

використанням сучасних засобів 

комунікації. 

ПР04 Оволодіння робочими навичками 

ефективно працювати самостійно (курсове 

та дипломне проектування) або в групі 

(лабораторні роботи, включаючи навички 

лідерства при їх виконанні), вміння 

отримати бажаний результат в умовах 

обмеженого часу з акцентом на 

професійну сумлінність і виключення 

можливості плагіату. 

ПР05 Володіти навичками спілкування 

державною та іноземними мовами, 

використовуючи професійну термінологію. 

ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних технологій. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації,  

Українська мова 

Іноземна мова (за проф. Спрямув.) 

Інформатика 

Архітектура будівель та споруд 

Технологія будівельного 
виробництва 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Етика та естетика 
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 ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

 

КЗ 05 

Навички використання 
інформаційних і 
комунікаційних технологій. 

ПР03 Демонструвати навички усного та 

письмового спілкування державною та 

іноземними мовами, використовуючи 

навики міжособистісної взаємодії, 

працюючи в міжнародному контексті з 

фахівцями та нефахівцями в галузі, з 

використанням сучасних засобів 

комунікації. 

ПР04 Оволодіння робочими навичками 

ефективно працювати самостійно (курсове 

та дипломне проектування) або в групі 

(лабораторні роботи, включаючи навички 

лідерства при їх виконанні), вміння 

отримати бажаний результат в умовах 

обмеженого часу з акцентом на 

професійну сумлінність і виключення 

можливості плагіату. 

ПР05 Володіти навичками спілкування 

державною та іноземними мовами, 

використовуючи професійну термінологію  

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР08 Продемонструвати вміння ефективно 

застосовувати сучасні будівельні 

матеріали, вироби та конструкції на основі 

знань про їх технічні характеристики та 

технологію виготовлення. 

ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних технологій. 

ПР11 Визначати та оцінювати 

навантаження та напружено-

деформований стан ґрунтових основ та 

несучих конструкцій будівель (споруд), у 

тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

 

Українська мова 

Іноземна мова (за проф. спрямув.) 

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Будівельне матеріалознавство 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Архітектура будівель та споруд 

Будівельна механіка 

Технологія будівельного 
виробництва 

Будівельні конструкції 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Етика та естетика 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Виробнича база будівництва 

Практикум 

Бетони і будівельні розчини 

Арматура для ЗК 
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  Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КЗ 06 

Здатність самостійно 

оволодівати знаннями, 

виконуючи пошук, оброблення 

та аналіз інформації з різних 

усних, письмових та 

електронних джерел. 

ПР01 Застосовувати основні теорії, методи 

та принципи математичних та 

природничих наук у сфері професійної 

діяльності. 

ПР02 Застосовувати базові професійні й 

наукові знання в галузі соціально-

гуманітарних та економічних наук у 

пізнавальній та професійній діяльності  

ПР04 Оволодіння робочими навичками 

ефективно працювати самостійно (курсове 

та дипломне проектування) або в групі 

(лабораторні роботи, включаючи навички 

лідерства при їх виконанні), вміння 

отримати бажаний результат в умовах 

обмеженого часу з акцентом на 

професійну сумлінність і виключення 

можливості плагіату. 

ПР05 Володіти навичками спілкування 

державною та іноземними мовами, 

використовуючи професійну термінологію. 

ПР06 Демонструвати вміння працювати з 

геодезичними приладами та 

використовувати топографічні матеріали 

для проектування та створення об’єктів 

будівництва та інженерних мереж. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР08 Продемонструвати вміння ефективно 

застосовувати сучасні будівельні 

матеріали, вироби та конструкції на основі 

знань про їх технічні характеристики та 

технологію виготовлення. 

ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних технологій. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР11 Визначати та оцінювати 

навантаження та напружено- 

деформований стан ґрунтових основ та 

Історія України та української 
культури 

Українська мова 

Іноземна мова (за проф. спрямув.) 

Філософія 

Політологія 

Вища математика 

Фізика 

Хімія 

Теоретична механіка 

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Опір матеріалів 

Інженерна геодезія 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 

Планування та благоустрій міст 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Будівельна механіка 

Технологія будівельного 
виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та  

фундаменти. Спецкурс 
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 несучих конструкцій будівель (споруд), у 

тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР14 Дотримуватись сучасних вимог 

нормативної документації в галузі 

будівництва. 

ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель (споруд) 

та монтажу інженерних систем і мереж. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР18 Демонструвати розуміння принципів 

проектування міських території та об’єктів 

інфраструктури і міського господарства. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж. 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Правознавство 

Етика та естетика 

Соціологія 

Психологія 

Релігієзнавство 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Економіка будівництва. Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Інженерні вишукування 

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Виробнича база будівництва 

Практикум 

Бетони і будівельні розчини 

Арматура для залізобетонних 
конструкцій 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КЗ 07 Вміння виявляти, ставити 

та вирішувати завдання, 

приймати обґрунтовані  

ПР01 Застосовувати основні теорії, методи 

та принципи математичних та 

природничих наук у сфері професійної 

діяльності. 

Українська мова 

Іноземна мова (за проф. спрямув.) 

Вища математика 
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рішення в умовах обмеженої 

інформації. 

ПР03 Демонструвати навички усного та 

письмового спілкування державною та 

іноземними мовами, використовуючи 

навики міжособистісної взаємодії, 

працюючи в міжнародному контексті з 

фахівцями та нефахівцями в галузі, з 

використанням сучасних засобів 

комунікації. 

ПР04 Оволодіння робочими навичками 

ефективно працювати самостійно (курсове 

та дипломне проектування) або в групі 

(лабораторні роботи, включаючи навички 

лідерства при їх виконанні), вміння 

отримати бажаний результат в умовах 

обмеженого часу з акцентом на 

професійну сумлінність і виключення 

можливості плагіату. 

ПР05 Володіти навичками спілкування 

державною та іноземними мовами, 

використовуючи професійну термінологію. 

ПР06 Демонструвати вміння працювати з 

геодезичними приладами та 

використовувати топографічні матеріали 

для проектування та створення об’єктів 

будівництва та інженерних мереж. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР08 Продемонструвати вміння ефективно 

застосовувати сучасні будівельні 

матеріали, вироби та конструкції на основі 

знань про їх технічні характеристики та 

технологію виготовлення. 

ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних технологій. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР11 Визначати та оцінювати 

навантаження та напружено-

деформований стан ґрунтових основ та 

несучих конструкцій будівель (споруд), у 

тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

Хімія 

Теоретична механіка 

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Опір матеріалів 

Інженерна геодезія 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 

Планування та благоустрій міст 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Будівельна механіка 

Технологія будівельного 
виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 
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 ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР14 Дотримуватись сучасних вимог 

нормативної документації в галузі 

будівництва. 

ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель (споруд) 

та монтажу інженерних систем і мереж. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР18 Демонструвати розуміння принципів 

проектування міських території та об’єктів 

інфраструктури і міського господарства. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж. 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Правознавство 

Етика та естетика 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Економіка будівництва. Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Інженерні вишукування 

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Виробнича база будівництва 

Практикум 

Бетони і будівельні розчини 

Арматура для залізобетонних 
конструкцій 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КЗ 08 Здатність працювати в 

команді, використовуючи 

навички міжособистісної 

взаємодії, мотивуючи людей на 

шляху до спільної мети, діючи 

соціально відповідально та 

свідомо, усвідомлюючи та 

використовуючи різні здібності, 

можливості та гендерні 

особливості виконавців. 

ПР03 Демонструвати навички усного та 

письмового спілкування державною та 

іноземними мовами, використовуючи 

навики міжособистісної взаємодії, 

працюючи в міжнародному контексті з 

фахівцями та нефахівцями в галузі, з 

використанням сучасних засобів 

комунікації. 

ПР04 Оволодіння робочими навичками 

ефективно працювати самостійно (курсове 

та дипломне проектування) або в групі 

(лабораторні роботи, включаючи навички 

лідерства при їх виконанні), вміння 

отримати бажаний результат в умовах 

обмеженого часу з акцентом на 

професійну сумлінність і виключення 

можливості плагіату. 

ПР05 Володіти навичками спілкування 

державною та іноземними мовами,  

Українська мова 

Іноземна мова (за проф. спрямув.) 

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Етика та естетика 

Метрологія та стандартизація 
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використовуючи професійну термінологію. 

 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

 

КЗ 09  

Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

для донесення до фахівців і 

нефахівців інформації та 

власного досвіду в галузі 

професійної діяльності. 

 

ПР03 Демонструвати навички усного та 

письмового спілкування державною та 

іноземними мовами, використовуючи 

навики міжособистісної взаємодії, 

працюючи в міжнародному контексті з 

фахівцями та нефахівцями в галузі, з 

використанням сучасних засобів 

комунікації. 

ПР04 Оволодіння робочими навичками 

ефективно працювати самостійно (курсове 

та дипломне проектування) або в групі 

(лабораторні роботи, включаючи навички 

лідерства при їх виконанні), вміння 

отримати бажаний результат в умовах 

обмеженого часу з акцентом на 

професійну сумлінність і виключення 

можливості плагіату. 

ПР05 Володіти навичками спілкування 

державною та іноземними мовами, 

використовуючи професійну термінологію. 

Українська мова 

Іноземна мова (за проф. спрямув.) 

Інформатика 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Етика та естетика 

 

КЗ 10  

Здатність розробляти проекти в 

будівництві та управляти ними, 

забезпечуючи безпеку 

діяльності та якість виконання 

робіт. 

 

ПР01 Застосовувати основні теорії, методи 

та принципи математичних та 

природничих наук у сфері професійної 

діяльності. 

ПР02 Застосовувати базові професійні й 

наукові знання в галузі соціально-

гуманітарних та економічних наук у 

пізнавальній та професійній діяльності  

ПР03 Демонструвати навички усного та 

письмового спілкування державною та 

іноземними мовами, використовуючи 

навики міжособистісної взаємодії, 

працюючи в міжнародному контексті з 

фахівцями та нефахівцями в галузі, з 

використанням сучасних засобів 

комунікації. 

ПР04 Оволодіння робочими навичками 

ефективно працювати самостійно (курсове 

та дипломне проектування) або в групі 

(лабораторні роботи, включаючи навички 

лідерства при їх виконанні), вміння 

отримати бажаний результат в умовах 

обмеженого часу з акцентом на  

Вища математика 

Фізика 

Хімія 

Теоретична механіка 

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Опір матеріалів 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 

Планування та благоустрій міст  

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 
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 професійну сумлінність і виключення 

можливості плагіату. 

ПР05 Володіти навичками спілкування 

державною та іноземними мовами, 

використовуючи професійну термінологію. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій 

ПР08 Продемонструвати вміння ефективно 

застосовувати сучасні будівельні 

матеріали, вироби та конструкції на основі 

знань про їх технічні характеристики та 

технологію виготовлення. 

ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних технологій. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР11 Визначати та оцінювати 

навантаження та напружено-

деформований стан ґрунтових основ та 

несучих конструкцій будівель (споруд), у 

тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР14 Дотримуватись сучасних вимог 

нормативної документації в галузі 

будівництва. 

ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель (споруд)  

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Будівельна механіка 

Технологія будівельного 
виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Правознавство 

Етика та естетика 

Соціологія 

Психологія 

Релігієзнавство 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій  

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Економіка будівництва. Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 
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та монтажу інженерних систем і мереж. 

 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР18 Демонструвати розуміння принципів 

проектування міських території та об’єктів 

інфраструктури і міського господарства 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж. 

Інженерні вишукування 

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Виробнича база будівництва 

Практикум 

Бетони і будівельні розчини 

Арматура для залізобетонних 
конструкцій 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КЗ 11 

Визначеність і наполегливість 

щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

ПР04 Оволодіння робочими навичками 

ефективно працювати самостійно (курсове 

та дипломне проектування) або в групі 

(лабораторні роботи, включаючи навички 

лідерства при їх виконанні), вміння 

отримати бажаний результат в умовах 

обмеженого часу з акцентом на 

професійну сумлінність і виключення 

можливості плагіату. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Технологія будівельного 
виробництва 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Етика та естетика 

Метали і зварювання в будівництві 

КЗ 12 

Прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 

ПР05 Володіти навичками спілкування 

державною та іноземними мовами, 

використовуючи професійну термінологію. 

ПР06 Демонструвати вміння працювати з 

геодезичними приладами та 

використовувати топографічні матеріали 

для проектування та створення об’єктів 

будівництва та інженерних мереж. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР08 Продемонструвати вміння ефективно 

застосовувати сучасні будівельні 

матеріали, вироби та конструкції на основі 

знань про їх технічні характеристики та 

технологію виготовлення. 

 

ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

  

Українська мова 

Іноземна мова (за проф. спрямув.) 

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Опір матеріалів 

Інженерна геодезія 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 

Планування та благоустрій міст 

Економіка будівництва 

 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища  

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 
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подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних технологій. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР14 Дотримуватись сучасних вимог 

нормативної документації в галузі 

будівництва. 

ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель (споруд) 

та монтажу інженерних систем і мереж. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР18 Демонструвати розуміння принципів 

проектування міських території та об’єктів 

інфраструктури і міського господарства. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж. 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Технологія будівельного 
виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Правознавство 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Економіка будівництва. Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Інженерні вишукування  

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Виробнича база будівництва 
Практикум 
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Бетони і будівельні розчини 

Арматура для залізобетонних 
конструкцій 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КЗ 13 

Здатність складати тексти, 

робити презентації та 

повідомлення для аудиторії та 

широкого загалу державною та 

(або) іноземними мовами з 

дотриманням професійної 

сумлінності та 

унеможливленням плагіату. 

ПР01 Застосовувати основні теорії, методи 

та принципи математичних та 

природничих наук у сфері професійної 

діяльності. 

ПР02 Застосовувати базові професійні й 

наукові знання в галузі соціально-

гуманітарних та економічних наук у 

пізнавальній та професійній діяльності  

ПР03 Демонструвати навички усного та 

письмового спілкування державною та 

іноземними мовами, використовуючи 

навики міжособистісної взаємодії, 

працюючи в міжнародному контексті з 

фахівцями та нефахівцями в галузі, з 

використанням сучасних засобів 

комунікації. 

ПР04 Оволодіння робочими навичками 

ефективно працювати самостійно (курсове 

та дипломне проектування) або в групі 

(лабораторні роботи, включаючи навички 

лідерства при їх виконанні), вміння 

отримати бажаний результат в умовах 

обмеженого часу з акцентом на 

професійну сумлінність і виключення 

можливості плагіату. 

ПР05 Володіти навичками спілкування 

державною та іноземними мовами, 

використовуючи професійну термінологію. 

ПР06 Демонструвати вміння працювати з 

геодезичними приладами та 

використовувати топографічні матеріали 

для проектування та створення об’єктів 

будівництва та інженерних мереж. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР08 Продемонструвати вміння ефективно 

застосовувати сучасні будівельні 

матеріали, вироби та конструкції на основі 

знань про їх технічні характеристики та 

технологію виготовлення. 

 

Історія України та української 
культури 

Українська мова 

Іноземна мова (за проф. спрямув.) 

Філософія 

Політологія 

Вища математика 

Фізика 

Хімія 

Теоретична механіка 

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Опір матеріалів 

Інженерна геодезія 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 

Планування та благоустрій міст 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Будівельна механіка 

Технологія будівельного 
виробництва 

Технічна механіка рідини та газу  

Розрахунок будівельних 
конструкційза граничними станами 
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 ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних технологій. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР11 Визначати та оцінювати 

навантаження та напружено-

деформований стан ґрунтових основ та 

несучих конструкцій будівель (споруд), у 

тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР14 Дотримуватись сучасних вимог 

нормативної документації в галузі 

будівництва. 

ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель (споруд) 

та монтажу інженерних систем і мереж. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР18 Демонструвати розуміння принципів 

проектування міських території та об’єктів 

інфраструктури і міського господарства. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж. 

Будівельні конструкції 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 

Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Правознавство 

Етика та естетика 

Соціологія 

Психологія 

Релігієзнавство 

Технологія виготовлення МК 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Економіка будівництва. Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Інженерні вишукування 

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Виробнича база будівництва 

Практикум 

Бетони і будівельні розчини 
Арматура для ЗК 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

 



1 2 3 

II. Цикл професійної підготовки 

КС01. Здатність до розуміння 

основних теоретичних 

положень, концепцій та 

принципів математичних та 

соціально-економічних наук. 

ПР01 Застосовувати основні теорії, 

методи та принципи математичних та 

природничих наук у сфері професійної 

діяльності. 

ПР02 Застосовувати базові професійні й 

наукові знання в галузі соціально-

гуманітарних та економічних наук у 

пізнавальній та професійній діяльності  

ПР04 Оволодіння робочими навичками 

ефективно працювати самостійно 

(курсове та дипломне проектування) або 

в групі (лабораторні роботи, включаючи 

навички лідерства при їх виконанні), 

вміння отримати бажаний результат в 

умовах обмеженого часу з акцентом на 

професійну сумлінність і виключення 

можливості плагіату. 

ПР06 Демонструвати вміння працювати з 

геодезичними приладами та 

використовувати топографічні матеріали 

для проектування та створення об’єктів 

будівництва та інженерних мереж. 

ПР11 Визначати та оцінювати 

навантаження та напружено-

деформований стан ґрунтових основ та 

несучих конструкцій будівель (споруд), у 

тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

 

Історія України та української культури 

Українська мова 

Іноземна мова (за проф. спрямув.) 

Філософія 

Політологія 

Вища математика 

Фізика 

Хімія 

Теоретична механіка 

Інформатика 

Інженерна геодезія 

Інженерна геологія 

Економіка будівництва 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Будівельна механіка 

Будівельні конструкції 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Правознавство 

Етика та естетика 

Соціологія 

Психологія 

Релігієзнавство 

Економіка будівництва. Спецкурс 

КС02. Здатність до критичного 

осмислення і застосування 

основних теорій, методів та 

принципів природничих наук. 

ПР01 Застосовувати основні теорії, 

методи та принципи математичних та 

природничих наук у сфері професійної 

діяльності. 

Вища математика 

Фізика 

Хімія 
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 ПР06 Демонструвати вміння працювати з 

геодезичними приладами та 

використовувати топографічні матеріали 

для проектування та створення об’єктів 

будівництва та інженерних мереж. 

ПР08 Продемонструвати вміння 

ефективно застосовувати сучасні 

будівельні матеріали, вироби та 

конструкції на основі знань про їх технічні 

характеристики та технологію 

виготовлення. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР11 Визначати та оцінювати 

навантаження та напружено-

деформований стан ґрунтових основ та 

несучих конструкцій будівель (споруд), у 

тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель 

(споруд) та монтажу інженерних систем і 

мереж. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж. 

Теоретична механіка  

Інформатика 

Опір матеріалів 

Інженерна геодезія 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Будівельна механіка 

Технологія будівельного виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Будівельні конструкції.Конструкції з   
дерева та композитних матеріалів 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Практики 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Інженерні вишукування 
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  Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Виробнича база будівництва 

Практикум 

Бетони і будівельні розчини 

Арматура для залізобетонних 
конструкцій 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КС03. Здатність працювати з 

геодезичними приладами та 

використовувати топографічні 

матеріали при проектуванні та 

зведенні об’єктів будівництва 

та інженерних мереж. 

ПР06 Демонструвати вміння працювати з 

геодезичними приладами та 

використовувати топографічні матеріали 

для проектування та створення об’єктів 

будівництва та інженерних мереж. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних 

технологій. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель 

(споруд) та монтажу інженерних систем і 

мереж. 

ПР18 Демонструвати розуміння 

принципів проектування міських 

території та об’єктів інфраструктури і 

міського господарства. 

 

 

 

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Опір матеріалів 

Інженерна геодезія 

Інженерна геологія 

Планування та благоустрій міст 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Технологія будівельного виробництва 

Будівельні конструкції 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Геодезична практика 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 
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  Інженерні вишукування 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

Практикум 

КС04. Здатність створювати та 

використовувати технічну 

документацію. 

ПР06 Демонструвати вміння працювати з 

геодезичними приладами та 

використовувати топографічні матеріали 

для проектування та створення об’єктів 

будівництва та інженерних мереж. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних 

технологій. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР11 Визначати та оцінювати 

навантаження та напружено-

деформований стан ґрунтових основ та 

несучих конструкцій будівель (споруд), у 

тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР14 Дотримуватись сучасних вимог 

нормативної документації в галузі 

будівництва. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель 

(споруд) та монтажу інженерних систем і 

мереж. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації,  

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Опір матеріалів 

Інженерна геодезія 

Інженерна геологія 

Планування та благоустрій міст 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Будівельна механіка 

Технологія будівельного виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Практики 
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 ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР18 Демонструвати розуміння 

принципів проектування міських 

території та об’єктів інфраструктури і 

міського господарства. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж. 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Правознавство 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Інженерні вишукування 

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

Практикум 

КС05. Знання технології 

виготовлення, технічних 

характеристик сучасних 

будівельних матеріалів, 

виробів і конструкцій, уміння 

ефективно використовувати їх 

при проектуванні та зведенні 

будівельних об'єктів. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР08 Продемонструвати вміння 

ефективно застосовувати сучасні 

будівельні матеріали, вироби та 

конструкції на основі знань про їх технічні 

характеристики та технологію 

виготовлення. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель 

(споруд) та монтажу інженерних систем і 

мереж. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну  

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Опір матеріалів 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Технологія будівельного виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  
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 експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж. 

Будівельні конструкції.ЗК 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Економіка будівництва. Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Інженерні вишукування 

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Виробнича база будівництва 

Практикум 

Бетони і будівельні розчини 

Арматура для залізобетонних 
конструкцій 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КС06. Здатність до розробки 

об’ємно-планувальних рішень 

будівель та їх використання для 

подальшого проектування. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних 

технологій. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Опір матеріалів 

Інженерна геологія 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 

будівництві 

Технологія будівельного виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій  
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 ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель 

(споруд) та монтажу інженерних систем і 

мереж. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж. 

за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Економіка будівництва. Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Інженерні вишукування 

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Практикум 

Бетони і будівельні розчини 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КС07. Здатність оцінювати і 

враховувати кліматичні,  

інженерно-геологічні та 

екологічні особливості 

території будівництва при 

проектуванні та зведенні 

будівельних об'єктів. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР08 Продемонструвати вміння 

ефективно застосовувати сучасні 

будівельні матеріали, вироби та 

конструкції на основі знань про їх технічні 

характеристики та технологію 

виготовлення. 

ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування, в тому числі з  

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Опір матеріалів 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 

Планування та благоустрій міст 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 
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 використанням інформаційних 

технологій. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР11 Визначати та оцінювати 

навантаження та напружено-

деформований стан ґрунтових основ та 

несучих конструкцій будівель (споруд), у 

тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель 

(споруд) та монтажу інженерних систем і 

мереж. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР18 Демонструвати розуміння 

принципів проектування міських 

території та об’єктів інфраструктури і 

міського господарства. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж. 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Будівельна механіка 

Технологія будівельного виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Інженерні вишукування 

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Виробнича база будівництва 

Практикум 
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  Бетони і будівельні розчини 

Арматура для залізобетонних 
конструкцій 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КС08. Здатність визначати та 
оцінювати навантаження та 
напружено-деформований стан 
ґрунтових основ та несучих 
конструкцій будівель (споруд), 
у тому числі з використанням 
сучасних інформаційних 
технологій. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР08 Продемонструвати вміння 

ефективно застосовувати сучасні 

будівельні матеріали, вироби та 

конструкції на основі знань про їх технічні 

характеристики та технологію 

виготовлення. 

ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних 

технологій. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР11 Визначати та оцінювати 

навантаження та напружено-

деформований стан ґрунтових основ та 

несучих конструкцій будівель (споруд), у 

тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель 

(споруд) та монтажу інженерних систем і 

мереж. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Опір матеріалів 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Будівельна механіка 

Технологія будівельного виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 
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 ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Інженерні вишукування 

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Виробнича база будівництва 

Практикум 

Бетони і будівельні розчини 

Арматура для залізобетонних 
конструкцій 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КС09. Здатність до розроблення 
конструктивних рішень об’єктів 
будівництва на базі знання 
номенклатури та 
конструктивних форм, уміння 
розраховувати й конструювати 
несучі та огороджувальні 
будівельні конструкції. 

ПР06 Демонструвати вміння працювати з 

геодезичними приладами та 

використовувати топографічні матеріали 

для проектування та створення об’єктів 

будівництва та інженерних мереж. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР08 Продемонструвати вміння 

ефективно застосовувати сучасні 

будівельні матеріали, вироби та 

конструкції на основі знань про їх технічні 

характеристики та технологію 

виготовлення. 

ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних 

технологій. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР11 Визначати та оцінювати 

навантаження та напружено-

деформований стан ґрунтових основ т а  

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Опір матеріалів 

Інженерна геодезія 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Будівельна механіка 

Технологія будівельного виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 
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 несучих конструкцій будівель (споруд),у 

тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель 

(споруд) та монтажу інженерних систем і 

мереж. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж. 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Економіка будівництва. Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Інженерні вишукування 

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Виробнича база будівництва 

Практикум 

Бетони і будівельні розчини 

Арматура для залізобетонних 
конструкцій 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КС10. Здатність до розробки та 
оцінки технічних рішень 
інженерних мереж. 

ПР06 Демонструвати вміння працювати з 

геодезичними приладами та 

використовувати топографічні матеріали 

для проектування та створення об’єктів 

будівництва та інженерних мереж. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Опір матеріалів 

Інженерна геодезія 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 
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 ПР08 Продемонструвати вміння 

ефективно застосовувати сучасні 

будівельні матеріали, вироби та 

конструкції на основі знань про їх технічні 

характеристики та технологію 

виготовлення. 

ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних 

технологій. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель 

(споруд) та монтажу інженерних систем і 

мереж. 

ПР18 Демонструвати розуміння 

принципів проектування міських 

території та об’єктів інфраструктури і 

міського господарства. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж. 

Планування та благоустрій міст 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Технологія будівельного виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Геодезична практика 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Економіка будівництва. Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Інженерні вишукування 

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Виробнича база будівництва 

Практикум 
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  Бетони і будівельні розчини 

Арматура для залізобетонних 
конструкцій 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КС11. Знання сучасних вимог 
нормативної документації в 
галузі будівництва. 

ПР06 Демонструвати вміння працювати з 

геодезичними приладами та 

використовувати топографічні матеріали 

для проектування та створення об’єктів 

будівництва та інженерних мереж. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР08 Продемонструвати вміння 

ефективно застосовувати сучасні 

будівельні матеріали, вироби та 

конструкції на основі знань про їх технічні 

характеристики та технологію 

виготовлення. 

ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних 

технологій. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР11 Визначати та оцінювати 

навантаження та напружено-

деформований стан ґрунтових основ та 

несучих конструкцій будівель (споруд), у 

тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР14 Дотримуватись сучасних вимог 

нормативної документації в галузі 

будівництва. 

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Опір матеріалів 

Інженерна геодезія 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 

Планування та благоустрій міст 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Будівельна механіка 

Технологія будівельного виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 
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 ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель 

(споруд) та монтажу інженерних систем і 

мереж. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР18 Демонструвати розуміння 

принципів проектування міських 

території та об’єктів інфраструктури і 

міського господарства. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж. 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Правознавство 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Економіка будівництва. Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Інженерні вишукування 

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Виробнича база будівництва 

Практикум 

Бетони і будівельні розчини 

Арматура для залізобетонних 
конструкцій 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КС12. Здатність виконувати та 
аналізувати економічні 
розрахунки вартості 
будівельних об’єктів. 

ПР01 Застосовувати основні теорії, 

методи та принципи математичних та 

природничих наук у сфері професійної 

діяльності. 

ПР02 Застосовувати базові професійні й 

наукові знання в галузі соціально-

гуманітарних та економічних наук у 

пізнавальній та професійній діяльності  

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР08 Продемонструвати вміння 

ефективно застосовувати сучасні 

будівельні матеріали, вироби та 

конструкції на основі знань про їх технічні 

характеристики та технологію 

виготовлення. 

ПР09 Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

Вища математика 

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 

Планування та благоустрій міст 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Технологія будівельного виробництва 

Будівельні конструкції 
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 подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних 

технологій. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель 

(споруд) та монтажу інженерних систем і 

мереж. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР18 Демонструвати розуміння 

принципів проектування міських 

території та об’єктів інфраструктури і 

міського господарства. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж. 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій 

Метали і зварювання в будівництві 

 

КС13. Володіння 
технологічними процесами при 
зведенні, опорядженні та 
експлуатації будівель і споруд 
та монтажу інженерних систем 
і мереж. 

ПР06 Демонструвати вміння працювати з 

геодезичними приладами та 

використовувати топографічні матеріали 

для проектування та створення об’єктів 

будівництва та інженерних мереж. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР08 Продемонструвати вміння 

ефективно застосовувати сучасні 

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Опір матеріалів 

Інженерна геодезія 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 
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 будівельні матеріали, вироби та 

конструкції на основі знань про їх технічні 

характеристики та технологію 

виготовлення. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР14 Дотримуватись сучасних вимог 

нормативної документації в галузі 

будівництва. 

ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель 

(споруд) та монтажу інженерних систем і 

мереж. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж 

Економіка будівництва 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Технологія будівельного виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Правознавство 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Економіка будівництва. Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Інженерні вишукування 

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Виробнича база будівництва 

Практикум 

Бетони і будівельні розчини 
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  Арматура для залізобетонних 
конструкцій 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КС14. Здатність до розробки 
раціональної організації та 
управління будівельним 
виробництвом при зведенні,  
експлуатації, ремонті й 
реконструкції об’єктів з 
урахуванням вимог охорони 
праці. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР08 Продемонструвати вміння 

ефективно застосовувати сучасні 

будівельні матеріали, вироби та 

конструкції на основі знань про їх технічні 

характеристики та технологію 

виготовлення. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР14 Дотримуватись сучасних вимог 

нормативної документації в галузі 

будівництва. 

ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель 

(споруд) та монтажу інженерних систем і 

мереж. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж.  

Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Опір матеріалів 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Технологія будівельного виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Правознавство 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій 

Метали і зварювання в будівництві  
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  Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Економіка будівництва. Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Інженерні вишукування 

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Виробнича база будівництва 

Практикум 

Бетони і будівельні розчини 

Арматура для залізобетонних 
конструкцій 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КС15. Знання принципів 
проектування міських території 
 та об’єктів інфраструктури і 
міського господарства. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР15 Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель 

(споруд) та монтажу інженерних систем і 

мереж. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР18 Демонструвати розуміння 

принципів проектування міських 

території та об’єктів інфраструктури і 

міського господарства. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

Планування та благоустрій міст 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 

будівництві 

Технологія будівельного виробництва 

Технічна механіка рідини та газу 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Метали і зварювання в будівництві 

Економіка будівництва. Спецкурс 

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

КС16. Розуміння вимог до 
надійності та засобів 
забезпечення надійності 
будівельних конструкцій, 
будівель, споруд та інженерних 
мереж. 

ПР01 Застосовувати основні теорії, 

методи та принципи математичних та 

природничих наук у сфері професійної 

діяльності. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з  

Вища математика 

Фізика 

Хімія 

Інформатика 

Опір матеріалів 
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використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР08 Продемонструвати вміння 

ефективно застосовувати сучасні 

будівельні матеріали, вироби та 

конструкції на основі знань про їх технічні 

характеристики та технологію 

виготовлення. 

ПР10 Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР11 Визначати та оцінювати 

навантаження та напружено-

деформований стан ґрунтових основ та 

несучих конструкцій будівель (споруд), у 

тому числі з використанням сучасних  

інформаційних технологій. 

ПР12 Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПР13 Розробляти та оцінювати технічні 

рішення інженерних мереж. 

ПР14 Дотримуватись сучасних вимог 

нормативної документації в галузі 

будівництва. 

ПР16 Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель 

(споруд) та монтажу інженерних систем і 

мереж. 

ПР17 Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР19 Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж. 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Будівельне матеріалознавство 

Інженерна геологія 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Економіка будівництва 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Інженерні мережі 

Електротехніка та автоматика в 
будівництві 

Будівельна механіка 

Технологія будівельного виробництва 

Будівельні конструкції 

Технічна механіка рідини та газу 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 
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Правознавство 

Метрологія та стандартизація 

Інженерні вишукування 

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Практикум 

Бетони і будівельні розчини 

Арматура для залізобетонних 
конструкцій 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КСП101. Здатність до 
проектування будівель та 
споруд промислового та 
цивільного призначення з 
використанням збірних і 
монолітних залізобетонних, 
металевих, кам’яних та 
дерев'яних конструкцій, в тому 
числі застосовуючи сучасні 
програмні комплекси. 

ПР01 Застосовувати основні теорії, 

методи та принципи математичних та 

природничих наук у сфері професійної 

діяльності. 

ПР06 Демонструвати вміння працювати з 

геодезичними приладами та 

використовувати топографічні матеріали 

для проектування та створення об’єктів 

будівництва та інженерних мереж. 

ПР07 Використовувати та розробляти 

технічну документацію, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

ПР09. Створювати або застосовувати 

об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування, в тому числі з 

використанням інформаційних 

технологій. 

ПР14. Дотримуватись сучасних вимог 

нормативної документації в галузі 

будівництва. 

ПРС102. Продемонструвати вміння 

розраховувати та конструювати 

залізобетоні (монолітні та збірні), 

кам’яні, металеві та дерев’яні конструкції 

та вузли їх з’єднання із використанням 

вимог нормативних документів, 

забезпечуючи надійні та економічно 

обґрунтовані проектні рішення 

Вища математика 

Фізика 

Хімія Інформатика 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

Інженерна геодезія 

Інженерна геологія 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Архітектура будівель та споруд 

Будівельні конструкції 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Правознавство 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Метрологія та стандартизація 

Практикум 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КСП102. Знання та розуміння 
будівельної механіки та її 
застосування при розрахунку й 
проектуванні будівельних 
конструкцій із використанням 

ПР01 Застосовувати основні теорії, 

методи та принципи математичних та 

природничих наук у сфері професійної 

діяльності. 

Вища математика 

Фізика 

Хімія 
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систем автоматизованого 
проектування 

ПР11. Визначати та оцінювати 

навантаження та напружено-

деформований стан ґрунтових основ та 

несучих конструкцій будівель (споруд), у 

тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

ПР12. Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПРС101. Застосовувати основні 

принципи, теорії та методи будівельної 

механіки для розрахунку елементів 

будівель та споруд при дії навантажень 

та впливів різного характеру з 

урахуванням їх взаємодії, з 

використанням систем автоматизованого 

проектування. 

Інформатика 

Архітектура будівель та споруд 

Будівельна механіка 

Будівельні конструкції 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК Будівельні 
конструкції.ЗК 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Метали і зварювання в будівництві 

Практикум 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

КСП103. Здатність до 
розрахунку та конструювання 
несучих конструкцій і вузлів 
з’єднання залізобетонних, 
кам'яних, металевих і 
дерев’яних конструкцій, в тому 
числі з використанням сучасних 
інформаційних технологій. 

ПР01 Застосовувати основні теорії, 

методи та принципи математичних та 

природничих наук у сфері професійної 

діяльності. 

ПР12. Розробляти конструктивні рішення 

об’єкту будівництва на базі знання 

номенклатури та конструктивних форм, 

уміння розраховувати й конструювати 

будівельні конструкції та вузли їх 

сполучення. 

ПРС102. Продемонструвати вміння 

розраховувати та конструювати 

залізобетоні (монолітні та збірні), 

кам’яні, металеві та дерев’яні конструкції 

та вузли їх з’єднання із використанням 

вимог нормативних документів, 

забезпечуючи надійні та економічно 

обґрунтовані проектні рішення. 

Вища математика 

Фізика 

Хімія 

Архітектура будівель та споруд 

Будівельні конструкції 

Розрахунок будівельних конструкцій 
за граничними станами 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельна механіка.Спецкурс 

Архітектура будівель і споруд. 
Спецкурс 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Будівельні конструкції. ЗК.Спецкурс 

Практикум 
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КСП104. Здатність аналізувати 
властивості ґрунтів основи, 
обирати та проектувати 
економічні фундаменти різних 
типів (неглибокого закладання, 
пальові) з урахуванням 
взаємодії будівельних 
конструкцій між собою та із 
неоднорідним природним або 
штучним ґрунтовим 
середовищем при різних за 
характером навантаженнях. 

ПР01 Застосовувати основні теорії, 

методи та принципи математичних та 

природничих наук у сфері професійної 

діяльності. 

ПР06 Демонструвати вміння працювати з 

геодезичними приладами та 

використовувати топографічні матеріали 

для проектування та створення об’єктів 

будівництва та інженерних мереж. 

ПР10. Оцінювати вплив кліматичних, 

інженерно-геологічних та екологічних 

особливостей території будівництва при 

проектуванні та зведенні будівельних 

об’єктів. 

ПР11. Визначати та оцінювати 

навантаження та напружено-

деформований стан ґрунтових основ та 

несучих конструкцій будівель (споруд), у 

тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

ПРС103. Вміти аналізувати та 

застосовувати результати інженерно-

геологічних вишукувань, обґрунтовано 

обирати несучі шари ґрунтів основи, 

проектувати фундаменти різних типів та 

знати основні підходи при будівництві на 

територіях із складними інженерно-

геологічним умовами. 

Вища математика 

Фізика 

Хімія 

Інформатика 

Опір матеріалів 

Інженерна геодезія 

Інженерна геологія 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Механіка грунтів. Основи та 
фундаменти 

Будівельна механіка 

Будівельні конструкції 

Механіка грунтів.Основи та 
фундаменти. Спецкурс 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Інженерні вишукування 

 

 

КСП105. Здатність забезпечити 

організацію будівництва 

будівель та інженерних споруд 

різної архітектурної та технічної 

складності із використанням 

сучасних конструкційних 

матеріалів та 

енергоефективних технологій. 

ПР03 Демонструвати навички усного та 

письмового спілкування державною та 

іноземними мовами, використовуючи 

навики міжособистісної взаємодії, 

працюючи в міжнародному контексті з 

фахівцями та нефахівцями в галузі, з 

використанням сучасних засобів 

комунікації. 

ПР04 Оволодіння робочими навичками 

ефективно працювати самостійно 

(курсове та дипломне проектування) або 

в групі (лабораторні роботи, включаючи 

навички лідерства при їх виконанні), 

вміння отримати бажаний результат в 

умовах обмеженого часу з акцентом на 

професійну сумлінність і виключення 

можливості плагіату. 

ПР08. Продемонструвати вміння 

ефективно застосовувати сучасні 

будівельні матеріали, вироби та 

конструкції на основі знань про їх технічні 

характеристики та технологію  

Українська мова 

Іноземна мова (за проф. спрямув.) 

Інформатика 

Будівельне матеріалознавство 

Основи безпечної життєдіяльності та 
охорони навколишнього средовища 

Архітектура будівель та споруд 

Технологія будівельного виробництва 

Будівельні конструкції 

Будівельні конструкції.МК  

Будівельні конструкції.ЗК 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Будівельні конструкції.Конструкції з 
дерева та композитних матеріалів 
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 виготовлення. 

ПР17. Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПРС104. Забезпечувати організацію 

будівництва будівель та інженерних 

споруд різної архітектурної та технічної 

складності із використанням сучасних 

енергоефективних конструкційних 

матеріалів та технологій. 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Етика та естетика 

Технологія виготовлення 
металоконструкцій 

Метали і зварювання в будівництві 

Будівельні конструкції. МК.Спецкурс 

Виробнича база будівництва 

Бетони і будівельні розчини 

Арматура для залізобетонних 
конструкційБудівельні конструкції. 
ЗК.Спецкурс 

Практикум 

КСП106. Здатність до 
проектування організаційно-
технологічних рішень зведення 
будівель та споруд, володіння 
базою сучасних технологій 
будівельного виробництва і 
вміння впроваджувати їх у 
практичну діяльність з 
урахуванням техніко-
економічних показників. 

ПР02 Застосовувати базові професійні й 

наукові знання в галузі соціально-

гуманітарних та економічних наук у 

пізнавальній та професійній діяльності  

ПР16. Проектувати технологічні процеси 

зведення і опорядження будівель 

(споруд) та монтажу інженерних систем і 

мереж. 

ПРС105. Застосовувати при проектуванні 

організаційно-технологічних рішень 

зведення будівель та споруд базу 

сучасних технологій будівельного 

виробництва і вміти впроваджувати їх у 

практичну діяльність. 

Інженерні мережі 

Технологія будівельного виробництва 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Правознавство 

Виробнича база будівництва 

КСП107. Здатність до участі в 
управлінні комплексними 
будівельними проектами з 
усвідомленням 
відповідальності за прийняті 
рішення та забезпеченням 
якості робіт. 

ПР03 Демонструвати навички усного та 

письмового спілкування державною та 

іноземними мовами, використовуючи 

навики міжособистісної взаємодії, 

працюючи в міжнародному контексті з 

фахівцями та нефахівцями в галузі, з 

використанням сучасних засобів 

комунікації. 

ПР04 Оволодіння робочими навичками 

ефективно працювати самостійно 

(курсове та дипломне проектування) або 

в групі (лабораторні роботи, 

включаючинавички лідерства при їх 

виконанні), вміння отримати бажаний 

результат в умовах обмеженого часу з 

акцентом на професійну сумлінність і 

виключення можливості плагіату. 

 

Українська мова 

Іноземна мова (за проф. спрямув.) 

Інформатика 

Основи безпечної життєдіяльності та 

охорони навколишнього средовища 

Технологія будівельного виробництва 

Технологія зведення і монтажу 
будівель і споруд 

Організація будівництва 

Практики 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Етика та естетика 
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 ПР17. Організовувати та управляти 

будівельними процесами при зведенні 

об’єктів будівництва та їх експлуатації, 

ремонті й реконструкції з урахуванням 

вимог охорони праці. 

ПР19. Забезпечувати надійну та безпечну 

експлуатацію будівельних конструкцій 

будівель, споруд та інженерних мереж. 

ПРС106. Впроваджувати ефективні 

методи управління комплексними 

будівельними проектами з 

усвідомленням відповідальності за 

прийняті рішення та забезпеченням 

якості робіт. 

Метали і зварювання в будівництві  

Експлуатація промислових та 
цивільних будівель 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

 

КСП108. Здатність прогнозувати 

та вміти оцінювати економічну 

доцільність зведення будівель 

та інженерних споруд на етапі 

проектування. 

ПР02 Застосовувати базові професійні й 

наукові знання в галузі соціально-

гуманітарних та економічних наук у 

пізнавальній та професійній діяльності  

ПР15. Виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки вартості 

будівельних об’єктів. 

ПРС107. Прогнозувати та вміти оцінювати 

економічну доцільність зведення 

будівель та інженерних споруд на етапі 

проектування. 

Економіка будівництва 

Економічна теорія та основи 
менеджменту 

Економіка будівництва. Спецкурс 

 

 

 

Інше (у разі потреби) ______________________________________________ 

 

Гарант освітньої програми    

кандидат технічних наук         ____________________ Д.О. Хохрякова 

 


